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مدٍ ووس خـَيَ ووس هتدًَ ووس خغفٍرٕإن إمحلد هلل ، حن  

وهـوذ ابهلل من رشور ٔأهفس يا وسُئات ٔأؾٌلًيا   

فال ُادي هل ، من هيدٍ هللا فال مضي هل ومن ًضَي  

ؤأشِد ٔأن ال ٕإهل ٕإال هللا وحدٍ ال رشًم هل ،   

ٔأما تـد ،،ؤأن محمًدإ ؾحدٍ ورسوهل ...    

فٕان ٔأضدق إحلدًر نخاب هللا ، وذري إًِدي ُدي هحُِيا محمد ، ورش إٔلمور حمداثهتا ،   

ولك حمدزة تدؿة ، ولك تدؿة ضالةل ، ولك ضالةل يف إًيار، مث ٔأما تـد ...   

ؾيد إًخـََق ؿىل إحلدًر إًوإرد يف ابب : ثوكفٌا يف إحملارضة إملاضَةفلد  -  

 " ما جاء يف حٌلًة إملطعفى جٌاب إًخوحِد "

َوإ ال وإذلي روإٍ ٔأتو ٍُررة ريض هللا ؾيَ فلال ، كال رسول هللا ضىل هللا ؿَََ وسمل : - ـَ  جت

َوإ وال كُدوًرإ تَوحمَك ـَ ُّوإ ؾًَدإ كربي جت . " ُنْيُت  حِثٌُل ثحَُُغين ضالحمَك فٕاني  ؿًَلي  وَضَ  

 

 

 هـ 6341في العقيدة للفرقة الثانية عام    الثانية  المحاضرة
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وثوكفٌا ؾيد كول إًشارح : -  
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ةل مؽ ُذٍ إملسبةٔل ، ويه مسبةٔل " شد إًرحال ًزايرة كرب إًييب "  - يا التد ٔأن هلف وكفة ظًو ..ُو  

رمحَ هللا  ،  –وإًسخة ٔأن ُذٍ إملسبةٔل يه إًيت إمُذحن ثسخهبا ش َخ إإلسالم جن حميَة   

 وجرت ؿَََ ٔأحدإث ؤأُوإل ، وُُسن وإتخًل فهيا إتخالًءإ شدًًدإ ،

يّؽ تَ ؿىل إجن حميَة   رمحَ هللا .. –واكهت مما ش ُ  

ًَا ، فٌَل رٔأى ما رٔأى من إجن حميَة  فـىل سخِي إملثال - : إإلمام ثلي إدلٍن ؿىل إًس حيك ، اكن شافـ

رمحَ هللا يف مسبةٔل شد إًرحال ًزايرة كرب إًييب ، ضيّف نخااًب رد فَِ رًدإ ؾيًَفا ؿىل الكم إجن حميَة 

.. " شن إًغارة ؿىل من حّرم إًزايرة "يف ُذٍ إملسبةٔل مّساٍ   

ٕإماًمبٔ يف ٔأنرث من فن ، واكن شافـي إملذُة مذفٌيًا ،واكن ثلي إدلٍن إًس حيك  -  

ًَا ،  وكِي اكن من إجملهتدي ، ويف هفس إًوكت اكن ٔأدًًحا ابرؿًا ، واكن كاض  

ىن اكن يف ابب إًـلائد  ، فاكن من هحار إملخلكمني ،  ٔأشـراًي جدًلإ واكن هل يف إحلدًر ابٌع هحري ، ًو

.. إجن ؾعاء هللا إًسىٌدري مل ؿىل ًدواكن مذطوفًا ال س ٌَّل ؤأهَ كد ظَة إًـ  

فٌَل ضيّف نخاتَ يف إًرد ؿىل إجن حميَة ضيّفَ ؿىل ؾرش ٔأتوإب  ، -  

فددٔأ تـرض إٔلحادًر يف ٔأول ابب ، ؾرض ُمحّدث واكهت ٔأحادًر غاًة يف إًضـف ! ،   

ىن حشد من ُذٍ إٔلحادًر إًىثري ، ؤأىت يف إًحاب إذلي تـدٍ ابٔلحادًر إًيت فهيا حّظ   ًو  

ؿىل زايرة إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل  ، ويف إًحاب إًثاًر ذهر ٔأكوإل إًفلِاء يف إملياسم    

 وؾحارإهتم يف إس خححاب زايرة كرب إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل ،

ؤأحلق تذكل مسبةٔل إًخوسي ابًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل  ، وؾلد فهيا زالزة فطول ،   

  ما ذهٍر يف ُذإ إًفطي من ٔأحادًر ال ثط  ٔأًًضا ،فطٌي يف إًخوسي ابًييب كدي ذَلَ ولك 
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وفطٌي يف إًخوسي ابًييب يف حِاثَ ، وفطي يف إًخوسي تَ تـد وفاثَ ،   

وإسدشِد يف ُذٍن إًفطَني تبٔحادًر ال ًط  ٕإسلاظِا ..   

مث تـد ذكل ؾلد اباًب يف حِاة إٔلهخِاء يف كدورمه . -  

ضىل هللا ؿَََ وسمل . –وؾلد اباًب يف جوإز إإلس خغازة ابًييب  -  

ويف هناًة إًىذاب ؾلد اباًب يف إًشفاؿة ؤأكساهما . -  

ذإ إًىذاب  - هل ٔأمهَة هحرية جًدإ  !! –نخاب شّن إًغارة ؿىل من حّرم إًزايرة  –ُو  

 ملاذإ ؟!! ؛ ٔلهَ من ٔأنرث إًىذة ثلـًَدإ وثيؼرًيإ وس حىة ؿَمَة يف إًرد ؿىل إجن حميَة . 

يـمل ٔأن إخلالف إً - َد !!ًو لامئ إًَوم مؽ مثي ُؤالء ًُس ذالف ًو  

 تي ُو ذالف هل جذور  ، ؤأهت وعاًة ؿمل ًًدغي ؿََم ٔأن حمُنّي هفسم ًخفِم ُذٍ إملسائي

خدرك ٔأتـاد إًرصإع  ؛ ًدس خعَؽ إًرد ؿىل إًش هبات إًيت ًوردُا إملوردون   ِا ، ًو من ٔأضًو  

ة ٌَخطدي ٔلُي إًحدع وإًش هبات .من ٔأمثال ُؤالء  ، مفشلكخيا ؿدم ثوإفر إًىوإدر إًـَمَ  

ثطداًي ابرؿًا ، –شّن إًغارة ؿىل من حّرم إًزايرة  -وإذلي ثطّدى ٌَرد ؿىل نخاب إًس حيك   -  

، إحلافغ محمد جن ؾحد إًِاديففٌّد ٔأراكهَ ، ؤأىت ؿىل ش هباثَ فبٔسلعِا ُو :    

و  ضاحة "   " إًطارم إملُييك يف إًرد ؿىل إًس حيك "يف نخاتَ   نخاب إحملرر " واكن حمّداثً ، ُو  

ؤأًَضا من إذلٍن ُامجوإ فذوى ش َخ إإلسالم جن حميَة يف مسبةٔل مٌؽ شد إًرحال ٕإىل كرب إًييب -  

، اكن مـارًصإ ًإلمام إمب حميَة رمحَ هللا ، وكد رد ؿىل جهمخَ ش َُخ إإلسالم رمحَ هللا " إٔلدٌايّئ "  

، هذهر هص فذوى ش َخ إإلسالم  وكدي ٔأن وس خـرض رد ش َخ إإلسالم ؿىل إٔلدٌايئّ  -  

   ↧ضىل هللا ؿَََ وسمل  –يف شد إًرحال ٕإىل كرب إًييب 
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فلد ورد سؤإاًل الجن حميَة رمحَ هللا ، هّطَ اكليٓت : -  

" س : ما ثلول إًسادة إًـٌَلء يف رجي هوى زايرة كدور إٔلهخِاء وإًطاحلني ، مثي كرب هحُِيا ضىل 

ي ُذٍ إًزايرة رشؾَة ٔأم ال ، هللا ؿَََ وسمل وغرٍي ، فِي  جيوز هل يف سفٍر ٔأن ًلرص إًطالة ، ُو

كال "  من جحّ ومل ٍزرين فلد جفاين ، ومن زإرين تـد  َوكد روي ؾن إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل ٔأه

منا زإرين يف حِايت " ، وروي ؾيَ ضىل هللا ؿَََ وسمل ٔأًًضا ٔأن كال " ال جشد إًرحالمويت فكٔ   

جد : إملسجد إحلرإم ومسجدي ُذإ وإملسجد إٔلكىص ."ٕإال ًثالزة مسا   

فبٔجاب إجن حمية رمحَ هللا فلال : " إمحلد هلل  ، ٔأما من سافر جملرد زايرة كدور إٔلهخِاء وإًطاحلني ،  -

ني مـروفني :  فِي جيوز هل كرص إًطالة ؟ وإجلوإب ؿىل كًو

و كول مذلديم إًـٌَلء ٔأحدٌُل   -1 إًلرص يف سفر إملـطَة ،إذلٍن ال جُيّوزون ُو  

وـحد هللا جن تعة ، ؤأيب إًوفاء جن ؾلِي ، وظوإئف نثرية من ؿٌَلء إملخلدمني ،   

و مذُة إًشافـي وماكل ؤأمحد ، ٔأن إًسفر إملهنيي ؾيَ ال ثُلرص فَِ إًطالة .   

 

ذإ ًلول تَ من جّوز إًلرص يف إًسفر إحملّرم   -2 ،وإًلول إًثاين ٔأهَ ًلرص فَِ إًطالة ، ُو  

ٔكيب حٌَفة وتـظ إملخبٔدٍرن من ٔأحصاب إًشافـي ؤأمحد ممن جيّوز إًسفر ًزايرة كدور إٔلهخِاء  

 وإًطاحلني ، ٔكيب حامد إًغزإيل ، ؤأيب محمد إمللٍرزي ، ؤأيب إحلسن جن ؿدوس إحلرإين ؛

وجحهتم ، معوم كوهل ضىل هللا ؿَََ وسمل " فزوروإ إًلدور " . ٔأ . ُـ   

ة ،ُذإ ُو هص فذوى إ  - جن حميَة ، ونٌل ىرى مل ًبِٔت جالكم جدًد ٔأو غًر  

حىت ثلوم إدلهَا ؿىل الكمَ وال ثلـد !   
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و حدًر - حلى إلٓن ٔأن هذهر إحلدًر إذلي ؿَََ مدإر إملسبةٔل لكِا ُو ًو  

. " ال جُشدُّ إًرحال ٕإال ًثالزة مساجد ، إملسجد إحلرإم ومسجدي ُذإ وإملسجد إٔلكىص "   

ة " حول ُذإ إحلدًر  - ؤأذهر ًمك الكم إحلافغ إًـرإيق إذلي ٔأوردٍ يف نخاتَ " ظرح إًخثًو  

 ًلول .. :

 " حدًر جُشد إًرحال  ٕإىل زالزة مساجد ... ٕإخل "

ورد ُىذإ ابإلزحات ؿىل سخِي إخلرب " جشد إًرحال ... " -1  

و ورد  تلوهل " ال جُشد إًرحال ٕإال ٕإىل زالزة مساجد ... "  -2  

ري  - فاًروإًة إٔلوىل " جُشد"  ٔأدرهجا مسمل وإجن ماجة من روإًة مـمر ؾن إًُز  

ويه ابًرفؽ ذرب ومـياٍ إٔلمر ثشدُا ٕإىل ُذٍ إملساجد .   

وإًروإًة إًثاهَة " ال جُشد"  ٔأدرهجا إًش َخان ٔأتو دإود وإًًسايئ ؾن سـَد جن إملسُة -  

 ويه ابًرفؽ ٔأًًضا ذرب ومـياٍ إٍهنيي  ،

ا ،ومحمهل ؾي - د مجِور إًـٌَلء ، ٔأهَ ال فضَةل يف شد إًرحال ٕإىل مساجد غرُي  

ا ُمحّرم وال مىروٍ .   ال ٔأن شد إًرحال ٕإىل غرُي  

دل ذلكل ؛ ما روي ؾن إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل مرفوؿًا  - " ال ًًدغي ٌَمعّي ٔأن جُشد رحاهلًو  

.  ومسجدي ُذإ "ٕإىل مسجد ًخذغى فَِ إًطالة ٕإال إملسجد إحلرإم وإملسجد إٔلكىص   

ا حمرم  - ين إًشافـي ، ٕإىل ما إكذضاٍ ػاٍُر ، ٔأن شد إًرحال ٕإىل غرُي وذُة إًش َخ ٔأتو محمد إجلًو

 ، ؤأشار إًلايض ِؾَاض ٕإىل إدذَاٍر ، وممن كال مبثي ُذإ ، إجن تعة ، وإًوفاء جن ؾلِي .
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س خعرد إحلافغ إًـرإيق ذإهًرإ فوإئد ؿىل ُذإ إحلدًر .. فِلول : - ٌو  

يف كوهل ضىل هللا ؿَََ وسمل –رمحَ هللا  –" إًفائدة إًثاًثة : كول سفِان جن ؾٌَُة  -  

و " جشد إًرحال ٕإىل ... "    " وال جُشد إًرحال ٕإال ٕإىل زالزة مساجد " وإٌَفغ إلٓدر إًثاتت ُو  

ُذٍ مـياٌُل سوإء ، فٕان إٔلحاكم إًرشؾَة ٕإمنا ثخَلى من إًشارع ، وغذإ ٔأذرب ثشد إًرحال ٕإىل 

ا فضي ؛ ا  ، مل ٍىن ًشد إًرحال ٕإىل غرُي  إملساجد إًثالزة ومل ًذهر شد إًرحال ٕإىل غرُي

ذإ ٔأمر ال ًدذهل إًلِاس .  ٔلن إًرشع مل خيرب هبذإ ، ُو  

 

ا . - إًفائدة إًرإتـة : فَِ فضَةل ُذٍ إملساجد إًثالزة ومٍزهتا ؿىل غرُي  

 

-  ُ س خـمي غاًًحا ٕإال يف إٔلسفار ؿىل ما ُو ٔأدف مٌَ إًفائدة إخلامسة : هحَّ ثشد إًرحي إذلي ال ٌ

 وكطدُا ملن ُو كًرة مهنا حبَر ال حيخاج ٕإىل شد رحي .

 

إًفائدة إًسادسة : إس ُخدل تَ ؿىل ٔأن من هذر ٕإثَاهَ ٌَطالة فَِ ٔأو إإلؾخاكف ؛ ًزمَ ذكل . -  

يا سؤإل : من هذر ٔأن ًطًل يف مسجد غري ُذٍ إملساجد إًثالزة ، ُي جية ؿَََ إًوفاء تَ ؟  ُو

  إجلوإب : ال .
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كال فَِ مسائي : -  

: ثفسري أًٓة جرإءة .إٔلوىل •   

َِ  َؾزٍِزٌ  َأهُْفِسمُكْ  ِمنْ  َرُسولٌ  َجاَءكُْ  " ًَلَدْ  ويه كوهل ثـاىل - َْ َ مُكْ  َحرًٌِص  َؾيِتُّْ  َما ؿََ َْ َ ؿََ  

ٌِنيَ   َرِحمٌي " َرُءوٌف  اِبًُْمْؤِم  

  

ٔأمذَ ؾن ُذإ إمحلى غاًة إًحـد . –ضىل هللا ؿَََ وسمل  –ٕإتـادٍ إًثاهَة : •   

َوإ ال ثؤذذ من كوهل " - ـَ َوإ وال كُدوًرإ تَوحمَك جت ـَ " . ؾًَدإ كربي جت  

 

ِذهر حرضَ ؿََيا ورٔأفذَ ورمحخَ .إًثاًثة : •   

ٌِنيَ  ثؤذذ من كوهل ثـاىل "  - َرِحمٌي " َرُءوٌف  اِبًُْمْؤِم  

 

هنََ ؾن زايرة كرٍب ؿىل وجَ خمطوص . إًرإتـة :•   

َوإ والثؤذذ من كوهل "  - ـَ ُذإ ُو إًوجَ إخملطوص ." ؾًَدإ " ، فلوهل  " ؾًَدإ كربي جت  

 وزايرة كرب إًييب من ٔأفضي إٔلؾٌلل من جًسِا ، فزايرثَ فهيا سالم ؿَََ ،

وحلَ ضىل هللا ؿَََ وسمل ٔأؾؼم من غرٍي .    

 

هنََ ؾن إإلنثار من إًزايرة . إخلامسة : •  

َوإ الثؤذذ من كوهل "  - ـَ ًىٌَ ال ًَزم مٌَ إإلنثار .  " ؾًَدإ كربي جت  
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حثَ ؿىل إًيافةل يف إًحُت . إًسادسة :•   

َوإ الوثؤذذ من كوهل "  - ـَ " .  كُدوًرإ تَوحمَك جت  

 

ٔأهَ مذلرر ؾيدمه ٔأهَ ال ًُطًل يف إمللربة . إًساتـة : •  

َوإ الثؤذذ من كوهل "  - ـَ ا كدوًرإ ، كُدوًرإ تَوحمَك جت " ٔلن إملـىن : ال جتـَُو  

فكٔهَ من إملخلرر ؾيدمه ٔأن إمللاجر ال ًُطىّل فهيا .   

 

د ؛ إًثامٌة :•  ـُ َ ثـََي ذكل تبٔن ضالة إًرجي وسالمَ ؿَََ ًحَغَ وٕإن ت  

فال حاجة ٕإىل ما ًخومهَ من ٔأرإد إًلرب .    

ٔأي هوهَ هنيى ضىل هللا ؿَََ وسمل ٔأن جيـي كرٍب ؾًَدإ ، إًـةل يف ذكل : ٔأن إًطالة ثحَغَ -  

ِذإ وسمّل ؿَََ يف ٔأي ماكن ،  حِر اكن إإلوسان ؛ فال حاجة ٕإىل ٔأن ًبئت ٕإىل كرٍب ، ًو  

فِحَغَ إًسالم وإًطالة  .   

 

  ؿَََ وسمل يف إًربزخ ثُـرض ٔأؾٌلل ٔأمذَ يف إًطالة  وإًسالم ؿَََ . هوهَ ضىل هللا إًخاسـة : •

ٔأي : فلط ، فلك من ضىل ؿَََ ٔأو سمّل ؾرضت ؿَََ ضالثَ  -  

ؤذذ ُذإ من كوهل "  - " . ُنْيُت  حِثٌُل ثحَُُغين ضالحمَك فٕاني ًو  

–ٕإن شاء هللا ثـاىل  –هلُف ُيا ووس خمكُي يف إملرة إًلادمة   

 


